
Bereikbaarheid van de praktijk tijdens de herinrichting van de St. Annastraat:   
Van 6 juli t/m 24 juli wordt het kruispunt St. Annastraat-Groesbeekseweg gereconstrueerd.  

Onze dierenkliniek is in deze weken nog steeds goed bereikbaar. Parkeren kunt u op de parkeerplaatsen op de St. 

Annastraat voor de kliniek, of in de  zijstraten (Fransestraat en van Slichtenhorststraat) van de St. Annastraat 

dicht bij de praktijk.    

   

Komt u uit de richting van de waalbrug:  nr 1  

1. Volg de Oranjesingel en neem de vierde weg linksaf (Prins Bernardstraat, bij het stoplicht voorsorteren).  

2. Rijd rechtdoor over de Coehoornstraat tot het grote kruispunt met de Groesbeekseweg (circa 700 m).  

3. Ga daar rechtsaf. 

4. Neem na circa 500 meter de derde zijstraat links, de Fransestraat.  

5. Rij door tot de St. Annastraat, let op de fietsers van beide kanten, ga daar de hoofdrijbaan op en dan 

direct de ventweg op.  

Let op, dit is een snelfietspad waar auto’s ook toegestaan zijn. Vanwege de reconstructie komen de 

fietsers nu van beide kanten, opletten dus.  

Komt u over de Graafseweg:  nr 2  

1. Rijd tot het Keizer Karelplein en neem de tweede afslag, de Oranjesingel.  

2. Sla na circa 400 m bij het stoplicht rechtsaf (Prins Bernardstraat).  

3. Rijd rechtdoor over de Coehoornstraat tot het grote kruispunt met de Groesbeekseweg (circa 700 m).  

4. Ga daar rechtsaf. 

5. Neem na circa 500 meter de derde zijstraat links, de Fransestraat.  

6. Rij door tot de St. Annastraat, let op de fietsers van beide kanten, ga daar de hoofdrijbaan op en dan 

direct de ventweg op.  

Let op, dit is een snelfietspad waar auto’s ook toegestaan zijn. Vanwege de reconstructie komen de 

fietsers nu van beide kanten, opletten dus.  

Komt u via de St. Annastraat uit de richting Malden (uit het zuiden):  nr 3  

1. Neem bij Café St. Anneke de ventweg.  

Let op, dit is een snelfietspad waar auto’s ook toegestaan zijn. Vanwege de reconstructie komen de 

fietsers nu van beide kanten, opletten dus.  

Komt u over de Groesbeekseweg uit de richting Groesbeek: nr 4  

1. Neem na restaurant Blixem (rechts) de eerste straat links: de Fransestraat.  

2. Rij door tot de St. Annastraat, let op de fietsers van beide kanten, ga daar de hoofdrijbaan op en dan 

direct de ventweg op.  



Let op, dit is een snelfietspad waar auto’s ook toegestaan zijn. Vanwege de reconstructie komen de 

fietsers nu van beide kanten, opletten dus.  

  

  

  

  


